
س���امتی  وضعی���ت  از  آی���ا 
گاه هستید؟ خود آ

 سالمت زنان و مردان 60-30 سال  و به عبارت 
که در اغل���ب خانواده ها نقش والدین  دیگر میانس���االن 
را دارا هس���تند،  محور سالمت خانواده و جامعه است. این 
ک���ودک و نوجوان  گروه معموال س���المت اعض���ای خانواده از 
تا س���المند را مدیریت می کنند و مراقب���ت از آنها را به عهده 

دارند.
اف���رادی  میانس���االن  ک���ه  می کنن���د  فک���ر  اف���راد  بیش���تر 
کار  خس���تگی  ناپذیر هس���تند و هیچگاه بیم���ار و نات���وان و از 
گاهی فرد میانس���ال ه���م همین تصور را  افتاده نمی ش���وند. 
کمترین وقت را به سالمت  نسبت به سالمت خود داشته و 
خ���ود اختص���اص می دهد. حت���ی در بعض���ی م���وارد مردان 
میانس���ال از این هم فرات���ر رفته و پیش���گیری از بیماری را با 
شان و منزلت مرد بودن مغایر می دانند.  این باورهای غلط 
به راحتی شرایط را برای ایجاد بیماری و عوامل خطر فراهم 
کیفیت زندگی را  ساخته و در سالهای پایانی دوره میانسالی 

به خطر می اندازد. 
که  گروه سنی قرار دارید، زمان آن رسیده است  گر شما در این  ا
گر به سالمت  بیش���تر به وضعیت سالمتی خود اهمیت دهید. ا
که در  خ���ود ب���ی توجه باش���ید، با توج���ه ب���ه وظایف س���نگینی 
جامع���ه و خانواده به عهده ش���ما اس���ت خیلی زود فرس���ودگی، 
ناتوانی، درد، استرس، افسردگی و بیماری به سراغتان می آید. 
که »پیشگیری بهتر  همه ش���ما با این جمله رایج آشنا هستید 
که چنانچه در پیشگیری  از درمان اس���ت« بسیار واضح اس���ت 
و مراقب���ت اولیه س���رمایه گذاری مطلوب تر و بیش تری نمایید. 
از صرف هزینه های زیاد تش���خیصی و درمانی در مراحل بعدی 
کیفیت زندگیتان  جلوگیری خواهد ش���د و از همه مهم تر اینکه 
در عرص���ه س���المت جس���می و روان���ی افزایش خواه���د یافت. با 
کز بهداش���تی و دریافت بس���ته خدم���ات نوین  مراجع���ه ب���ه مرا

سالمت میانساالن به این هدف نزدیک تر می شوید.

درباره خدمات نوین سامت میانساالن
گر ش���ما در فاصله جوانی و س���المندی یا در دوره میانسالی به  ا
سر می برید، بسته خدمت سالمت میانساالن، سالمت شما را 
در این دوره سنی تامین می کند. این بسته خدمات در مقایسه 
کلینیک ها ارائه و  که به عنوان چکاپ در مطب ها و  با خدماتی 
کننده تحمیل می کنند  بسیار منحصر  گزافی به مراجعه  هزینه 

به فرد بوده و از ویژگی های زیر برخوردار است:
1- همه زنان و مردان 30 تا 60 س���ال م���ی توانند از این خدمت 

بهره مند شوند.
ک���ز بهداش���تی  2- خدم���ات نوی���ن س���المت میانس���االن در مرا

نزدیکی محل زندگی شما در همه جای ایران ارائه می شود. 
3- خدمات نوین سالمت میانساالن رایگان می باشد.

4- اطالعات در پرونده ها به صورت الکترونیک ثبت می گردد.
5- همه خدمات در یک زمان و یک مکان ارائه می شود.

6- همه نیازهای اصلی س���المت و مشکالت جسمی و روانی 
شما مورد پی گیری قرار می گیرد.

کارشناس  7- درصورت لزوم برای رفع مش���کالت سالمتی به 
تغذیه، روانشناس و پزشک متخصص ارجاع می شوید.

چه نوع خدماتی در این بسته ارائه می گردد؟
• بررس���ی تناس���ب اندام و مش���اوره برای الغری، اضافه وزن، 

چاقی و چاقی شکمی
• مشاوره تغذیه برای اصالح الگوی غذایی

• ارائه مکمل ویتامین د رایگان 
• مش���اوره و ارائه نسخه ورزش���ی برای بهبود فعالیت بدنی و 

تحرک 
گی���ری فش���ار خ���ون، قندخ���ون، چرب���ی خ���ون و  • ان���دازه 

خطرسنجی سکته قلبی و مغزی 
• بررسی سالمت زنان در دوره باروری و یائسگی، عفونت های 



آمیزشی، ایدز و عوامل خطر آن
• بررسی و مشاوره برای بهبود سالمت روانی در زمینه استرس، 

اضطراب و افسردگی
• غربالگ���ری 3 س���رطان مهم ب���ا اس���تفاده از روش های نوین: 
س���رطان پس���تان و س���رطان دهانه رحم برای زنان و س���رطان 

روده بزرگ برای مردان و زنان 

چگونگی دریافت خدمات نوین سامت میانساالن
1- زمان مراجعه را با نزدیکترین واحد بهداش���تی محل زندگی 

خود هماهنگ کنید.
کافی ب���رای ارزیابی دوره ای س���المت ی���ا چکاپ خود   2- وق���ت 
اختص���اص دهید ت���ا همه خدم���ات را در یک مراجع���ه دریافت 

نمایید. 
کارت ملی خود را همراه  3- برای تش���کیل پرونده الکترونیک 

داشته باشید.
4- س���وابق بیماری، پرونده پزش���کی، نتایج آزمایشگاهی قبلی 
و نتای���ج تصویربرداری های پزش���کی قبلی خود را همراه داش���ته 

باشید. 
کنید را نیز همراه خود به مرکز ببرید.  که مصرف می  5- داروهایی 

ب���ه خاط���ر داش���ته باش���ید ارائ���ه بس���ته خدم���ات نوین س���المت 
کشور  میانساالن توسط تیم سالمت فرصتی را برای مردان و زنان 
فراهم آورده اس���ت تا برای حفظ بهداش���ت و سالمت خود تالش 
بیشتری نمایند و نعمت سالمتی می باشد را برای خود و خانواده 

کنند.   خود تامین 
مه���م ترین ه���دف این خدمات بهبود وضعیت س���المتی ش���ما و 
ک دوره میانسالی است. هیچ  پیش���گیری از بیماری های خطرنا
کس بهتر از خودتان مس���ئول س���المتی ش���ما نیس���ت. برای بهره 
مندی از نعمت سالمتی راهی وجود ندارد جز اینکه بیش از پیش 
کنید. در غیر  ب���ه عوامل خطر در زندگ���ی خود توجه و آنها را مه���ار 
این صورت پیری زودهنگام و ناتوانی های ناشی از آن به سراغتان 

کوتاه خواهد شد.  خواهد آمد و عمرتان 
برای رسیدن به این اهداف مهم به سالمتی خود احترام بگذارید 
و در اولی���ن فرصت به نزدیکترین واحدهای بهداش���تی مراجعه و 

خدمات فوق را دریافت نمایید.

سركار خانم/ آقای ............................................
لطفا برای دريافت خدمات فوق در تاريخ ............... 

ساعت ........... به ......................... مراجعه نماييد.

منتظ���ر ش���ما در نزدیکترین واحد بهداش���تی 
محل سکونتتان هستیم.




